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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасы транспорт 

системасын үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 20 декабрь, 1012 

нче карары белән расланган «2014 – 2022 

елларга Татарстан Республикасы 

транспорт системасын үстерү» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 ел, 20 декабрь, 1012 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 12 декабрь, 976 нчы; 2015 ел, 29 

апрель, 299 нчы; 2015 ел, 12 сентябрь, 671 нче; 2016 ел, 23 июнь, 429 нчы; 2016 ел, 

23 сентябрь, 682 нче; 2016 ел, 26 декабрь, 1000 нче; 2017 ел, 7 февраль, 62 нче; 2017 

ел, 15 февраль, 88 нче; 2017 ел,  8 июнь, 362 нче; 2017 ел, 26 июнь, 436 нчы карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасы транспорт системасын үстерү» дәүләт программасына 

(алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар буенча финанслау күләмнәре һәм 

чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

2014 – 2022 елларга Программаны тормышка ашыру өчен 
җәлеп итәргә планлаштырыла торган ассигнованиеләр күләме 
297 770,614 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәге еллар 
буенча: 
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(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республика-

сы бюджеты 

акчасы 

Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган 

бюджет-

тан тыш 

чыганак-

лар 

акчасы 

Җәлеп 

итәргә 

план-

лашты-

рыла 

торган 

муници-

паль юл 

фонд-

лары 

акчасы 

2014  38 207,508 10 647,253 26 788,455 88,2 683,6 

2015  38 437,312 9 769,212 27 480,46 506,94 680,7 

2016  43 154,98 11 540,878 30 475,688 353,314 785,1 

2017  51 157,609 9 659,126 40 313,63 390,053 794,8 

2018  25 158,078 9 030,0 13 662,188 1 593,89 872,0 

2019  25 139,671 9 000,0 14 314,261 1 825,41 – 

2020  24 562,232 9 000,0 14 258,212 1 304,02 – 

2021  26 398,612 9 000,0 14 258,212 3 140,4 – 

2022  25 554,612 9 000,0 14 258,212 2 296,4 – 

 

Бюджет йөкләмәләре күләмнәре тиешле дәрәҗәләрдәге 

бюджетларны эшләгәндә ел саен тәгаенләнергә тиеш»; 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3.  ПРОГРАММАНЫҢ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТЕЛЕШЕ 

 

2014 – 2022 елларга Программаны тормышка ашыру өчен җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган ассигнованиеләр күләме 297 770,614 млн.сум тәшкил итә, 

шул исәптән түбәндәге еллар буенча: 
 (млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 

планлаштыры-

ла торган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштыры-

ла торган 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклар акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

муниципаль юл 

фондлары 

акчасы 

2014  38 207,508 10 647,253 26 788,455 88,2 683,6 

2015  38 437,312 9 769,212 27 480,46 506,94 680,7 

2016  43 154,98 11 540,878 30 475,688 353,314 785,1 

2017 51 157,609 9 659,126 40 313,63 390,053 794,8 

2018  25 158,078 9 030,0 13 662,188 1 593,89 872,0 

2019  25 139,671 9 000,0 14 314,261 1 825,41 – 
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2020  24 562,232 9 000,0 14 258,212 1 304,02 – 

2021  26 398,612 9 000,0 14 258,212 3 140,4 – 

2022  25 554,612 9 000,0 14 258,212 2 296,4 – 

 

Әлеге акча беренче чиратта түбәндәге проектларны һәм чараларны гамәлгә 

ашыруга юнәлдереләчәк: 

транспорт эшләвенең куркынычсызлыгын арттыруны тәэмин иткән; 

гомумдәүләт әһәмиятендәге өстенлекле социаль бурычларны хәл итүгә ярдәм 

иткән; 

транспортның әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынтысын киметкән.»; 

 

Программага 2 нче һәм 3 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга тимер юл инфраструктурасын үстерү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары – 6 308,736 млн.сум, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 3 419,636 млн.сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыга-

наклар акчасы – 2 889,1 млн.сум (шул исәптән «Россия тимер 

юллары» ААҖ акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
(млн.сум) 

Ел Барлыгы Татарстан 

Республикасы 

бюджеты акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган бюджет-

тан тыш чыга-

наклар акчасы 

2014  416,868 416,868 – 

2015  388,14 380,64 7,5 

2016  284,79 284,79 – 

2017  434,138 434,138 – 

2018  1 069,94 380,64 689,3 

2019  1 072,94 380,64 692,3 

2020  1 080,64 380,64 700,0 

2021  1 180,64 380,64 800,0 

2022  380,64 380,64 – 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 
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1 нче  ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

«2014 – 2020 елларга елга транспортын, эчке су юлларын һәм елга портларын 

үстерү» ярдәмче программасында  (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 

2 нче ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Ярдәмче 

программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурслары – 950,894 млн.сум, шул исәптән: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы – 100,0 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 850,894 

млн.сум. 

Еллар буенча Ярдәмче программаны тормышка ашыруга 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 

(млн.сум)  

Ел  Барлыгы  Җәлеп 

итәргә 

планлаштыр

ыла торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп 

итәргә 

планлаштыр

ыла торган 

бюджеттан 

тыш чыга-

наклар 

акчасы 

2014 ел 153,203 - 153,203 - 

2015 ел 162,877 100,00 62,877 - 

2016 ел 83,512 - 83,512 - 

2017 ел 133,742 - 133,742 - 

2018 ел 83,512 - 83,512 - 

2019 ел 83,512 - 83,512 - 

2020 ел 83,512 - 83,512 - 

2021 ел 83,512 - 83,512 - 

2022 ел 83,512 - 83,512 - 
 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә 

тиеш»; 

 

 

2 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 
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«2014 – 2022 елларга һава транспортын һәм аэронавигацияне үстерү» ярдәмче 

программасында (алга таба – 3 нче ярдәмче программа): 

3 нче ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары – 2 633,488 млн.сум, шул исәптән: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы – 

1 000,142 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 1 304,196 млн.сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш чыга-

наклар акчасы – 329,15 млн.сум (шул исәптән инвесторлар 

акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 
 

(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган 
федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 
Республикасы 

бюджеты 
акчасы 

Җәлеп итәргә 
планлаштырыла 

торган бюджеттан 
тыш чыганаклар 

акчасы 

2014  640,8  – 552,6 88,2 

2015 328,345 239,482 47,923 40,94 
2016 735,358 434,76 288,598 12,0 

2017 348,877 325,9 302,977 20,0 

2018 120,349 – 56,049 64,3 

2019 148,859 – 56,049 92,81 

2020 10,9 – – 10,9 

2021  – – – – 

2022  – – – – 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

3 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга автомобиль, шәһәр электр транспортын, шул исәптән 

метроны үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программаны 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурслары 25 605,574 млн.сум тәшкил итә, шул 
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финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

исәптән: 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет 

акчасы – 160,0 млн.сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы –            

19 981,064 млн.сум; 

җәлеп итәргә планлаштырыла торган бюджеттан тыш 

чыганаклар акчасы – 5 464,51 млн.сум (шул исәптән 

инвесторлар акчасы). 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
                                                                                             (млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

федераль 

бюджет акчасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

акчасы 

2014  2 707,515 – 2  707,515 – 

2015  3 454,149 160,0 3 244,149 50,0 

2016  3 185,514 – 3 175,514 10,0 

2017  1 310,0 – 1 160,0 150,0 

2018 2 679,016 – 1 938,726 740,29 

2019  2 679,09 – 1 938,79 740,3 

2020  2 031,91 – 1 938,79 93,12 

2021 3 779,19 – 1 938,79 1 840,4 

2022 3 779,19 – 1 938,79 1 840,4 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә 

тиеш»; 

 

 

4 нче ярдәмче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга автомобиль юллары челтәрен камилләштерү, үстерү һәм 

саклау» ярдәмче программасында (алга таба – 5 нче ярдәмче программа): 

5 нче ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программан

ы финанс-

лау күләм-

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле финанс 

ресурслары 258 313,322 млн.сум тәшкил итә, шул исәптән җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган: 

федераль бюджет акчасы – 84 872,857 млн.сум; 
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нәре һәм 

чыганак-

лары 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 168 664,398 млн.сум, 

шул исәптән 29 398,25 млн.сум (2016 елда – 7 388,04 млн.сум, 2017 

елда – 22 010,21 млн.сум) – «Татарстан Республикасы Инвестиция-

венчур фонды» коммерциячел булмаган оешмасы тарафыннан 

эшләнгән 2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасының социаль 

тармакларын һәм иҗтимагый инфраструктурасын үстерү 

концепциясен тормышка ашыру кысаларында юл хуҗалыгы 

инфраструктурасын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонт-

лау чараларына; 

муниципаль юл фондлары акчасы – 3 816,2 млн.сум; 

бюджеттан тыш чыганаклар (Моношәһәрләрне үстерү федераль 

фонды) акчасы – 959,867 млн.сум. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча бюджет 

ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил итә: 

 
(млн.сум) 

Ел Барлыгы Җәлеп 

итәргә 

планлашты

рыла 

торган 

федераль 

бюджет 

акчасы 

Татарстан 

Республи-

касы 

бюджеты 

акчасы  

Җәлеп 

итәргә 

планлаш-

тырыла 

торган му-

ниципаль 

юл фонд-

лары 

акчасы 

Җәлеп итәргә 

планлаштырыла 

торган 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

акчасы 

(Моношәһәр-

ләрне үстерү 

федераль 

фонды) 

2014  33 021,367 10 426,591 21 911,176 683,6 – 

2015  33 737,494 8 976,922 23 671,372 680,7 408,5 

2016  38 789,566 11 106,118 26 567,034 785,1 331,314 

2017  48 560,715 9 333,226 38 212,636 794,8 220,053 

2018  21 042,332 9 030,0 11 140,332 872,0 – 

2019  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2020  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2021  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

2022  20 790,462 9 000,0 11 790,462 – – 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә тиеш»; 

 

5 нче ярдәмче программага 3 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә); 

 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасының транспорт комплексында 

дәүләт сәясәтен камилләштерү» ярдәмче программасында (алга таба – 6 нчы 

ярдәмче программа): 
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6 нчы ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программаны финанслау 

күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче програм-

маны финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру өчен кирәкле 

финанс ресурслары 612,275 млн.сум тәшкил итә. 

Финанслау чыганагы – Татарстан Республикасы бюджеты. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыруга еллар буенча 

бюджет ассигнованиеләре күләме түбәндәгеләрне тәшкил 

итә: 
                                                                                                   (млн.сум) 

Ел Барлыгы Татарстан 

Республикасы бюджеты  

2014  70,238 70,238 

2015  73,499 73,499 

2016  76,24 76,24 

2017  70,137 70,137 

2018  62,929 62,929 

2019  64,808 64,808 

2020  64,808 64,808 

2021  64,808 64,808 

2022  64,808 64,808 

 

Чараларны һәм объектларны финанслау күләмнәре төрле 

дәрәҗәләрдәге бюджетларны эшләгәндә тәгаенләнергә 

тиеш». 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


